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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah istilah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Secara sosiologis, keluarga adalah kesatuan kemasyarakatan (sosial) 

berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Selanjutnya diterangkan 

bahwa keluarga merupakan suatu komponen kemasyarakatan yang sangat penting, 

dapat terlihat dari fungsi dan perannya sebagai tempat atau lebih tepat sebagai 

sarana persatuan ayah dan ibu (atas dasar cinta) yang merupakan landasan  

pendidikan anak (Maran dalam Indriani, 2004). 

Keluarga sebagai kelompok kecil dengan tujuan-tujuannya, struktur-

strukturnya, norma dan dinamika termasuk cara-cara kepemimpinannya akan 

sangat mempengaruhi individu yang menjadi kelompok. Kelompok disini adalah 

anggota keluarga atau anak sebagai tunas muda harapan bangsa. Oleh karena itu 

dibutuhkan sekali suasana keluarga yang sekiranya dapat menimbulkan 

kehangatan, kasih sayang dan dukungan moril kepada anak selaku anggota 

keluarga yang harus terus dibina untuk mencapai kedewasaan tertentu. Suasana 

keluarga yang mendukung pertumbuhan tersebut adalah keharmonisan keluarga. 

Hal ini penting sebab dengan keluarga yang harmonis keseimbangan internalisasi 

nilai-nilai dan perilaku terhadap anak dapat tercapai.  

Keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi dalam rumah 

tangga (Tim Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984). 



Menurut Sahli (1994) keharmonisan keluarga adalah hidup bahagia dalam 

ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup 

bersama. Suami istri hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena suami istri 

tersebut merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan telah dicapai 

kedalam ataupun keluar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual, pergaulan 

dengan masyarakat.  

Hawari (1997) menyatakan bahwa keharmonisan keluarga akan terwujud 

apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan 

sebagimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, sehingga 

interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat 

diciptakan. 

Begitu pentingnya keharmonisan keluarga bagi pembangunan generasi 

muda yakni anak sebagai anggota keluarga, oleh karenanya perlu kiranya setiap 

pasangan suami istri mengupayakan terjadinya keharmonisan dan keselarasan 

dalam keluarganya. Banyak faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, 

sehingga terkadang beberapa pasangan suami istri tidak mampu untuk 

menciptakan keluarga yang harmonis yang dapat mendukung suasana tenang, 

aman dan nyaman bagi anggota keluarga yakni anak.  

Dengan demikian kehidupan keluarga yang harmonis, utamanya hubungan 

suami-istri yang harmonis tentu saja menjadi harapan atau keinginan siapapun 

yang akan dan telah melakukan perkawinan. Namun, kenyataan menunjukkan 

bahwa tidak semua yang telah melakukan perkawinan atau pernikahan selalu 

diikuti suatu keharmonisan dalam hubungan mereka, dan bahkan tidak sedikit 



yang akhirnya mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Setelah dikaji, 

sumber penyebab ketidak harmonisan hubungan mereka bermacam-macam dan 

berbeda-beda; ada yang karena belum atau tidak memahami karakteristik 

pasangannya, ada yang karena tidak tahu bagaimana seharusnya berkomunikasi 

yang tepat dengan pasangannya, ada yang karena salah satu tidak mencintai 

pasangannya sepenuh hati, ada yang karena mencintai pasangannya namun tidak 

bisa mewujudkan cintanya, dan lain sebagainya (Soeharto, 2009).   

Faktor-faktor terciptanya keluarga harmonis tersebut kiranya akan dapat 

terpenuhi apabila antara suami dan istri bisa saling menyesuaikan diri, bisa saling 

menerima dan saling mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing, yang 

disebut dengan penyesuaian perkawinan. Penyesuaian yang dilakukan oleh 

masing-masing pasangan akan dapat menciptakan keserasian dan keharmonisan 

keluarga. 

Dengan terciptanya penyesuaian antar pasangan maka kehidupan keluarga 

akan selaras dan bahagia, seperti dijelaskan oleh Hawari (1996) bahwa apabila 

suami-istri mempunyai tujuan hidup dalam perkawinan dan penyesuaian diri, 

maka suami-istri akan mudah dalam menempuh tahap perkembangan selanjutnya 

dan akan membentuk keluarga yang baik. 

Namun penyesuaian perkawinan tersebut tetap harus didukung oleh 

masing-masing pihak baik isrti maupun suami untuk tetap mempertahankan 

perkawinannya. Apabila ada salah satu pihak kurang berminat untuk 

mempertahankan perkawinan maka yang terjadi pada akhirnya adalah perceraian. 

Seperti dikemukakan oleh Gunarsa (1999) bahwa suami-istri sebagai manusia 



yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya akan berusaha memenuhi 

tuntutan sosialnya, dengan cara penyesuaian diri, karena dengan adanya suatu hal 

yang tidak sesuai maka akan menimbulkan persoalan yang akan mengganggu 

keseimbangan antara suami dan istri, sehingga antara suami dan istri harus bisa 

saling menyesuaikan diri.  

Penyesuaian perkawinan adalah perubahan yang terjadi selama masa 

pernikahan antara suami istri untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

harapan masing-masing pihak, serta untuk menyelesaikan masalah yang ada 

sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan. 

Dijelaskan oleh Munandar (1985) bahwa penyesuaian dalam perkawinan 

berarti adanya saling pengertian antara suami-istri dalam menyatakan perbedaan- 

perbedaan yang ada pada diri suami-istri dengan melakukan hal- hal yang dapat 

menambah kepuasan supaya tercapai hubungan keluarga yang harmonis. 

Menurut Hurlock (1994) selama tahun pertama dan kedua perkawinan 

pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu sama lain, 

terhadap anggota keluarga masing-masing, dan teman-temannya. Dalam 

melakukan penyesuaian, sering timbul ketegangan emosional sehingga dipandang 

sebagai periode badai pada keluarga muda.  

Ditambahkan oleh Mukim (2008) yang menjelaskan bahwa dalam sebuah 

pernikahan terdapat 6 fase yang akan dilewati dalam masa pernikahan, dan 

masing-masing fase memunculkan masalah yang berbeda dan penanganan yang 

berbeda pula, namun masa yang paling banyak mengalami benturan yakni pada 

fase pertama penyesuaian perkawinan yakni di masa 1- 3 tahun pernikahan. 

Apabila pasangan berhasil melewati masa ini umumnya mereka mampu 



melakukan toleransi terhadap sikap atau sifat pasangannya untuk kehidupan 

perkawinan selanjutnya.  

Sutedja (2005) berpendapat bahwa kehidupan perkawinan tidak hanya 

dihidupi oleh perasaan cinta belaka. Ada perbedaan dalam tingkah laku, situasi 

keluarga masing- masing, ada juga perbedaan dalam menghadapi situasi sulit yang 

dialami, namun pada kenyataannya setiap individu memiliki sifat tersendiri yang 

tidak mudah untuk berubah. Oleh karena itu perkawinan memerlukan proses 

belajar terus menerus untuk selalu menyesuaikan diri dan proses penyesuaian 

tersebut diharapkan dilakukan kedua belah pihak pasangan.  

Apabila penyesuaian tidak dapat dilakukan atau sulit dilakukan oleh 

masing-masing pihak baik istri maupun suami, maka hal itu tentunya akan 

menimbulkan ketegangan tertentu, dan apabila ketegangan tersebut terjadi terus 

menerus maka pada akhirnya akan dapat berujung pada perpisahan atau 

perceraian.  

Hal ini sesuai dengan yang di paparkan oleh Wahyuningsih (2005) dalam 

suatu penelitian bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama 

di Yogyakarta dari tahun 2000 sampai tahun 2002, dapat diketahui bahwa 

permasalahan yang paling sering dilaporkan oleh pasangan suami istri yang akan 

bercerai adalah perselisihan yang terus menerus antara pasangan suami istri 

(48,8%). Terjadinya perselisihan antara pasangan suami-istri merupakan 

permasalahan yang terkait dengan penyesuaian perkawinan. Hal ini merujuk pada 

pendapat Laswell dan Laswell (dalam Wahyuningsih, 2005) yang menyatakan 

bahwa konsep penyesuaian perkawinan secara tidak langsung menunjukkan 



adanya dua individu yang saling belajar untuk mengakomodasi kebutuhan, 

keinginan, dan harapannya dengan kebutuhan, keinginan dan harapan dari 

pasangannya. 

Banyak pasangan yang baru menikah dan melakukan penyesuaian 

perkawinan dengan pasangannya dapat berjalan dengan harmonis dan bahagia 

dalam rumah tangganya, selain itu mereka juga mampu melakukan penyesuaian 

dengan pasangannya, walaupun masih diwarnai perselisihan tapi mereka mampu 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Akan tetapi, ada juga pasangan yang baru 

menginjak ke perkawinan dan masih terbuai khayalan yang indah tentang 

keluarga, setelah memasuki masa satu atau dua tahun berkeluarga, mereka 

menemui permasalahan-permasalahan keluarga yang rumit yang tidak bisa 

mereka selesaikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi suasana tegang, 

mengeluh, bahkan ada juga yang sampai menyesal dan sebagainya.  

Hal ini sesuai dengan kasus yang dipaparkan dalam BP4 (2007) bahwa ada 

seorang istri yang bilang bahwa dia menyesal menikah dengan pria yang kini jadi 

suaminya, “Padahal kuliah saya hampir tamat. Terpaksa saya tinggalkan karena 

suami saya menjanjikan bahwa saya akan dapat meneruskan lagi. Tapi nyatanya 

setelah menikah, saya tidak lagi boleh kuliah. Sekarang dia berubah.” Si istri itu 

mengeluh, bahwa suaminya bersikap keras, tidak memberi perhatian pada istri, 

menganggap dirinya paling tahu dan istri tidak tahu apa-apa. Suasana itu membuat 

sang istri tidak tahan, jenuh dirumah dan mau pergi. Tetapi karena istri tersebut 

tidak dapat pergi sendirian, sehingga akhirnya terpaksa tetap di rumah dengan 

perasaan dongkol, tidak enak dan frustrasi serta putus asa.  



Fenomena tersebut juga terjadi pada sebagian mahasiswa di UMS, bahwa 

pada masa-masa kuliah mereka sudah harus memikul tanggung jawab keluarga 

yakni sebagai pasangan suami istri. Banyak mahasiswa yang telah menikah pada 

usia muda, yang seharusnya pada usia mereka masih merasakan indahnya belajar 

di perguruan tinggi. Namun kenyataannya mereka telah menjadi seorang ibu muda 

yang harus mengasuh anak-anak mereka, mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

dan bertanggung jawab dengan studinya untuk mencapai gelar sarjana.  

Beban kehidupan yang sebenarnya belum dialami oleh sebagian besar 

mahasiswa, akan dialami oleh mahasiswa yang sudah berstatus menikah tersebut. 

Tentunya hal tersebut sedikit banyak akan menganggu dalam penyesuaian 

perkawinan, terutama pada pasangan yang sama-sama masih kuliah, dimana 

dalam hal ekonomi atau keuangan masih tergantung pada tanggung jawab orang 

tua masing-masing, sehingga hal itu memerlukan usaha yang tidak mudah dalam 

penyesuaian perkawinan bagi kedua belah pihak yakni suami dan istri.  

Melihat fenomena tentang perkawinan yang membutuhkan banyak 

kesiapan dan penyesuaian maka penulis mengajukan rumusan permasalahan 

“Apakah ada hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan 

keluarga pada awal perkawinan pasangan berstatus mahasiswa?”. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara 

Penyesuaian Perkawinan Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Awal Perkawinan 

Pasangan Berstatus Mahasiswa”. 

 



B. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan 

keluarga pada awal perkawinan pasangan berstatus mahasiswa. 

2. Mengetahui peranan penyesuaian perkawinan terhadap keharmonisan 

keluarga.  

3. Mengetahui seberapa tinggi tingkat penyesuaian perkawinan pada awal 

perkawinan pasangan berstatus mahasiswa. 

4. Mengetahui seberapa tinggi tingkat keharmonisan keluarga pada awal 

perkawinan pasangan berstatus mahasiswa. 

 

C. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 

praktis : 

1. Segi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan menambah 

khasanah penelitian ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan yang 

berkaitan dengan keharmonisan keluarga pada awal perkawinan pasangan 

berstatus mahasiswa. 

2. Segi Praktis  

a. Bagi pasangan berstatus mahasiswa, diharapkan dapat menambah wawasan 

pasangan mahasiswa yang telah menikah, sehingga membantu memberikan 



pemahaman bagi pasangan yang mengalami permasalahan dalam kehidupan 

perkawinannya dengan mencermati pentingnya penyesuaian perkawinan 

dalam meraih keharmonisan keluarga. 

b. Bagi masyarakat. Mampu memberikan informasi dan pemahaman serta 

memperluas cara pandang masyarakat apabila memang harus terjadi 

perkawinan pada saat masih berstatus mahasiswa bisa menjadikan wacana 

agar bisa melakukan penyesuaian perkawianan yang baik sehingga bisa 

meraih keharmonisan keluarga. 

c. Bagi peneliti lain, dapat memberikan bukti empiris dan sebagai acuan dalam 

mengembangkan penelitian di masa mendatang, khususnya hubungan 

antara penyesuaian perkawinan dengan keharmonisan keluarga pada awal 

perkawinan pasangan berstatus mahasiswa.  

 


